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Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 
 
Vážený pane, 

na základě Vaší žádosti ze dne 25. 5. 2018 Vám sdělujeme informace o nákladech a rozsahu 
tisku za roky 2015, 2016 a 2017 a to formou vyplněné tabulky dle Vámi přiloženého vzoru. Pro 
upřesnění dále uvádíme: 
 

1. Papír A4 gramáže 80 g/m je dodáván na základě servisně materiálových smluv. Ceny 
plnění z těchto smluv v sobě zahrnují náklady na dodávku spotřebního materiálu vč. 
papíru, dále náklady na servis a pravidelnou údržbu. Náklady za papír a počty 
spotřebovaných kusů tak nelze samostatně vyčíslit. 

2. Spotřební materiál (tonery, cartrige apod.) je v dílčích případech pořizován v rámci 
samostatných nákupů prostřednictvím elektronického tržiště Gemin. V tabulce jsou tyto 
náklady vyčísleny zvlášť. 

 

S pozdravem 
 
 
Ing. Petr Bartoš 
vedoucí Úřadu Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
Přílohy 
tabulka s údaji o nákladech a rozsahu tisku 2015,2016 a 2017 
 

 



náklady papír 
(Kč)

A4, gramáže 
80g/m 

tiskárny a 
multifunkční 
grafické zařízení  

tonery, cartige a 
obdobný 
spotřební materiál 

náklady dle servisní a 
materiálové smlouvy 
(papír, spotřební 
materiál)

specializovaný 
SW a HW pro 
tisk

počet 
nakupovaných 
papírů A4

počet 
uživatelů 
využívají 
tiskárny 

počet 
funkčních 
tiskáren a 
grafických 
zařízení

2015 x 114 454 Kč 8 863 Kč 560 100,70 0 Kč x 57 22
2016 x 0 Kč 18 114 Kč 431 434 Kč 0 Kč x 57 17
2017 x 26 681 Kč 121 910 Kč 362 222 Kč 0 Kč x 58 22

Konica Minolta , TA - Triumph Adler, výběrová 
řízení realizována prostřednictvím e-tržiště 

GEMINhttps://www.gemin.cz/index.php)

rok

náklady tisk (Kč)

náklady tiskárny (Kč)
počty (1) způsob výběru dodavatele

Tiskárny vč. servisní a materiálové smlouvy




